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LLEIDA •  El passat cap de setma-
na es va disputar la sisena jorna-
da a les lligues provincials de ten-
nis taula amb poques sorpreses. Pel 
que fa a la Lliga Preferent Trofeu Ta-
llers A. Miquel, el Borges Carburants 
Mir continua manant la classificació 
després d’assolir la seva sisena vic-
tòria consecutiva a la pista del CTT 
Lleida (2-4). El segueix d’aprop, no 
obstant, el Mollerussa Alex Joier B, 
que va imposar-se amb claredat a 
la pista del Vilanovenc (1-5) i està a 
només un triomf del lideratge.

A la Primera provincial, es man-
té el pols al capdavant entre els dos 
equips invictes, l’Alcarràs i el Portell. 
Els d’Alcarràs van guanyar a casa al 
Balaguer (6-0), mentre que el Portell 
ho va fer a la pista del Borges Grup 
Vall (1-5). Precisament, aquests dos 
equips es veuran les cares aquest 

mateix cap de setmana, en un duel 
que trencarà l’extrema igualtat que 
han tingut fins ara.

Finalment, a la Segona provin-
cial, és el Pont de Suert qui domina 
amb solvència la classificació des-
prés de la seva setena victòria con-
secutiva, assolida a la seva pista da-
vant el Portell (5-1). El Castellnou i 
el Tremp són els seus màxims per-
seguidors però es troben a dues vic-
tòries de distància.

El Borges Mir domina la 
Preferent amb autoritat
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]  A la Primera 
provincial, 
l’Alcarràs i el      
CTT Portell es 
mantenen invictes

Els equips del CTT Lleida i el Tremp de la Segona Catalana, abans de començar el seu partit

A.T

LLEIDA REDACCIÓ

El passat diumenge es va celebrar 
al pavelló de Torrefarrera, amb un 
gran èxit de participació, la quarta 
i última tirada de la Lliga Catalana 
de Sala que, per tant, va proclamar 
els seus campions d’aquesta tempo-
rada 2014. 

La participació lleidatana va ser 
molt bona, amb dos equips desta-
cant per sobre dels altres, el Tir amb 
Arc Torrefarrera i el Tir amb Arc Par-
dinyes, sobretot en Arc Recorbat. 
Del club del barri de Lleida va sor-
tir l’únic campió de la Lliga Catala-
na, José Gómez en la categoria sè-
nior masculí, que va ser segon a la 
tirada de Torrefarrera i va demostrar 
ser el més regular d’aquesta com-
petició. En sènior femení, Pilar Fa-
rré, també del Pardinyes, va impo-
sar-se a Torrefarrera acabant segona 
a la general. 

Pel que fa als petits, també va ha-
ver-hi un gran nombre de podis i 
posicions de privilegi. Maria Maroto 
(Pardinyes) va ser tercera en benja-
mí femení; en aleví masculí, Alexan-
dre Meler i Rubén Lechosa, del To-
rrefarrera han acabat la temporada 
a la segona i tercera posició i Marc 

Benabarre (Pardinyes), un dels pro-
tagonistes del número 3 del nostre 
suplement, sisè. En categoria infan-
til, Maria Castro (Pardinyes) va ser 
la millor lleidatana en acabar cin-
quena, mentre que en masculí Fe-
rran Ciria (Pardinyes) va ser tercer. 
Pel que fa als cadets, Elena Fuen-
tes (Pardinyes) va ser quarta i Didac 
Rodríguez (Pardinyes) cinquè. Final-

ment, en categoria júnior, Alex Vi-
dal (Torrefarrera) va finalitzar al ter-
cer lloc després d’una gran actua-
ció a casa. 

Quant a l’Arc Compost i en ca-
tegoria sènior, Isabel Mora va ser 
quarta mentre que Rafael Lijarcio, 
Raúl Hernández i Jordi Costa, tots 
del Pardinyes, van ser tercer, quart i 
cinquè respectivament.

Torrefarrera acull la darrera 
tirada de la Lliga Catalana

TIR AMB ARC  LLIGA CATALANA

]  El Tir amb Arc Pardinyes i els de Torrefarrera 
són els equips lleidatans amb més podis

]  José Gómez, en categoria sènior masculí, es 
proclama campió gràcies a la seva regularitat

Els més petits van mostrar els seus progressos en el tir amb arc
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La cita a Torrefarrera va aplegar un gran nombre de tiradors
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